
Drnovice studánka

evidenční číslo 1 typ lokality: studánka místní název: Pavla
zaměření N 49° 16’ 48,7’’  EO 16° 56‘ 11,4‘‘  357 m n.m. katastr Drnovice
lokalizace - 300 m Z od vrcholu Chocholík v lesním porostu

- cca 100 m J od okraje lesa
zdroj vody - trubka je zabudována ve svahu

- v době pozorování voda nevytéká
stav - studánka i okolí nově upravené v roce 2002 

- pod trubkou skruž o průměru 60 cm
- nad studánkou navršeny křemeny

historie/příběh-pověst - zmiňována ve 20. letech 20. stol. drnovickým kronikářem
- studánku obnovil v roce 2002 pan Miroslav Daněk a pojmenoval ji po své vnučce, o

studánku i nadále pečuje
význam v
krajině/využití lidmi

- kalíšek napovídá, že je voda užívána k pití

ohrožení - asi 100 m od studánky začíná pole, tudíž hrozí nebezpečí znečištění vody splachy
hnojiv

- spad listí, neboť studánka není zastřešená
navrhované opatření - označit u cesty

- ověřit kvalitu vody
-  zbudovat lavičku k posezení

ostatní poznámky
mapovatel(é) T. Navrátil dne 21. 7. 2004

M. Zouharová, D. Zouharová 12. 8. 2004

1



Drnovice studánka

evidenční číslo 2 typ lokality: studánka místní název: Budonická studánka
zaměření  N 49° 17’ 12,6’’  EO 16° 56‘ 09,1‘‘  295 m n.m. katastr Drnovice
lokalizace - na okraji lesa, cca 1,5 km SZ od  Drnovic (ústí do SZ přítoku Drnůvky)
zdroj vody - slabý, ale vytrvalý pramínek vytékající z lesního komplexu, nad nímž  se ve

vzdálenosti asi 400 m rozkládá pole
stav - pramen je zabudován v kamenné zídce z roku 2003

- přes potok vede lávka
historie/příběh-pověst - první studánka, kterou upravil pan Miroslav Daněk, a to již v roce 1965

- v roce 2003 ji znovu opravil (původně měla dřevěnou stříšku)  
význam v
krajině/využití lidmi

- kalíšek u studánky a nedaleké ohniště na louce naznačují, že je voda používána k pití

ohrožení - splašky z pole okolo lesa

navrhované opatření - upravit odtokové koryto
- zbudovat lavičku 
- ověřit kvalitu vody
- označit u přístupových cest

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) T. Navrátil dne 21. 7. 2004

M. Zouharová, D. Zouharová 12. 8. 2004
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Drnovice studánka

evidenční číslo 3 typ lokality: studánka místní název:
zaměření  N 49° 17’ 07,6’’  EO 16° 56‘ 27,3‘‘  251 m n.m. katastr Drnovice
lokalizace - dle údajů M. Daňka a údajů v mapě Paměť obce a krajiny (Drnovice, 2003) se

studánka nalézá na okraji lesa pod chatami asi 500 m S od mokřadu Žumpy
- dnes je v těchto místech husté mlází, téměř neprůchodné

zdroj vody - studánka nenalezena

stav
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi
ohrožení
navrhované opatření
fotografie
ostatní poznámky - zaměření provedeno v místě předpokládaného výskytu studánky (u mlází)
mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová dne 12. 8. 2004
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Drnovice studánka

evidenční číslo 4 typ lokality: studánka místní název: Zdena
zaměření  N 49° 17’ 40,4’’  EO 16° 56‘ 14,6‘‘  415 m n.m. katastr Drnovice
lokalizace - asi 1,5 km S od Chocholíku, 50 m pod lesní cestou
zdroj vody - v době pozorování studánka vyschlá
stav - skruž o průměru 70 cm zapuštěná v zemi, v ní proražená vpusť pro vodu

- kolem skruže vyskládány křemeny
- nad studánkou vyskládaná kamenná mohyla

historie/příběh-pověst - studánku vyhledal a zbudoval M. Daněk z Drnovic  v roce 2003 a pojmenoval ji po své
vnučce

- původně se studánka nacházela asi o 100 m jižněji, ovšem daleko od lesní cesty, tudíž
byla málo přístupná

význam v
krajině/využití lidmi

- zdroj vody pro ptactvo
- vzhledem k tomu, že se nachází hluboko v lese, předpokládáme, že voda je pitná

ohrožení - spadem listí, neboť není zastřešená
navrhované opatření - označit u cesty

- zbudovat lavičku k posezení
- zvážit zastřešení

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) T. Navrátil dne21. 7. 2004

M. Zouharová, D. Zouharová 12. 8. 2004

 původní studánka cca o 100 m jižněji
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Drnovice studánka

evidenční číslo 5 typ lokality: studánka místní název:
zaměření  N 49° 17’ 46,1’’  EO 16° 56‘ 19,1‘‘  382 m n.m. katastr Drnovice
lokalizace - cca 2 km SZ od středu Drnovic, uprostřed smíšeného lesa, ve svahu asi 100 m pod

lesní cestou
zdroj vody - v době pozorování  je studánka vyschlá, je však zjevné, že pramen bývá vydatný,

neboť odtoková stružka pod studánkou je vyhloubena tekoucí vodou
- hliněné stěny studánky nesou stopy po tekoucí vodě

stav - hliněná jamka zahloubená do svahu
- pramen vytéká ze břehu mezi kořeny vzrostlého habru

historie/příběh-pověst - studánka je zaznamenána v mapě Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního,
stav z roku 2001

význam v
krajině/využití lidmi

- zdá se, že lidmi není využívána
- zdroj vody pro živočichy

ohrožení - zanášena listím a hlínou z prudkého svahu nad studánkou
navrhované opatření - svah zpevnit snosem kamení, zastřešit velkými kameny

- dno vyčistit
- zbudovat lavičku k posezení
- označit u nedaleké lesní cesty vedoucí směrem k Opatovicím

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) T. Navrátil dne21. 7. 2004

M. Zouharová, D. Zouharová 12. 8. 2004
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Drnovice studánka

evidenční číslo 6 typ lokality: studánka místní název:
zaměření
lokalizace  
zdroj vody
stav
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi
ohrožení
navrhované opatření
fotografie
ostatní poznámky studánka  podle M. Daňka určitě existuje, ale v hustém ostružinovém porostu se nám ji

bohužel nepodařilo zaměřit a zdokumentovat
mapovatel(é) dne
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Drnovice studánka

evidenční číslo 7 typ lokality: studánka místní název:
zaměření N 49° 17’ 07,5’’  EO 16° 55‘ 29,0‘‘  359 m n.m. katastr Drnovice
lokalizace - asi 400 m Z od silnice (Drnovice-Ježkovice)

- v doubravě, ve svahu nad levým přítokem Drnůvky
zdroj vody - v den pozorování vyschlá, avšak odtokové korýtko svědčí o průtoku vody 
stav - malá studánka = strouha u pramene je vyskládaná kameny
historie/příběh-pověst - studánku vyhledal a upravil pan M. Daněk z Drnovic
význam v
krajině/využití lidmi

- zdroj vody pro živočichy 

ohrožení - zanášena spadem organické hmoty
navrhované opatření - zbudovat lavičku k posezení, neboť studánka je v romantickém okolí

- označit u cesty
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) T. Navrátil dne21. 7. 2004

M. Zouharová, D. Zouharová 12. 8. 2004
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Drnovice studánka

evidenční číslo 8 typ lokality: studánka místní název:
zaměření  N 49° 17’ 14,1’’  EO 16° 55‘ 23,2‘‘  336 m n.m. katastr Drnovice
lokalizace - 400 m JZ od silnice (Drnovice – Ježkovice)

- ve smrkovém porostu, v rokli směřující k levému přítoku Drnůvky 
zdroj vody - v době pozorování bylo velké sucho, voda ze studánky nevytékala

- odtoková strouha pod studánkou byla přesto velmi zamokřená
stav - kamenná zídka je zabudovaná ve svahu, z ní vyvedená trubka

- voda odtéká do potůčku
historie/příběh-pověst - studánku vyhledal a upravil pan M. Daněk z Drnovic
význam v
krajině/využití lidmi

- zdroj vody pro živočichy

ohrožení - možným nebezpečím je silnice (400 m SV, s  provozem motorových vozidel) 
navrhované opatření - označit u cesty

- ověřit kvalitu vody
- zbudovat lavičku k posezení

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) T. Navrátil dne21. 7. 2004

M. Zouharová, D. Zouharová 12. 8. 2004
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Drnovice studánka

evidenční číslo 9 typ lokality: studánka místní název:
zaměření   N 49° 17’ 14,1’’  EO 16° 55‘ 23,2‘‘  336 m n.m.,

studánku  nebylo  možné  GPS  zaměřit,  vzhledem
k uvedeným souřadnicím se nachází o dvacet metrů
níže ve směru toku potůčku

katastr Drnovice

lokalizace -  400 m JZ od silnice (Drnovice – Ježkovice)
- ve smrkovém porostu, v rokli směřující k levému přítoku Drnůvky

zdroj vody - voda vytéká ze skalní štěrbiny drobným pramínkem, který naplňuje vyhloubenou
jamku 10ti cm sloupcem vody

stav - nově zbudovaná, bez přístřešku
- vyhloubená hliněná jamka, kolem kameny

historie/příběh-pověst - studánku vyhledal a upravil p. M. Daněk z Drnovic
význam v
krajině/využití lidmi

- zdroj vody pro živočichy 

ohrožení - 400 m SV se nachází silnice s provozem motorových vozidel
navrhované opatření - ponechat přirozenému vývoji

- zjistit kvalitu vody
- označit u cesty

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) T. Navrátil dne21. 7. 2004

M. Zouharová, D. Zouharová 12. 8. 2004
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Drnovice studánka

evidenční číslo 10 typ lokality: studánka místní název: KřtiT
zaměření  N 49° 17’ 46,6’’  EO 16° 55‘ 15,7‘‘  420 m n.m. katastr Drnovice
lokalizace - uprostřed lesa, 400 m SV od silnice (Ježkovice – Drnovice)

- asi 500 m JZ od vrcholu Rozepře
- 30 m JV od lesní cesty (turisticky označená jako žlutá trasa na Rozepři)

zdroj vody - v den pozorování vyschlá (extrémní sucho)
- pod studánkou mokřina o rozloze cca 20 x 10 m  s hojnými mokřadními rostlinami

stav - jamka do hloubky asi 70 cm
- dno a stěny vyloženy kameny
- zřetelná odtoková stružka
- nad studánkou je v  trávě usazený kámen s nápisem KřtiT

historie/příběh-pověst - studánku vyhledal a obnovil p. M. Daněk z Drnovic
význam v
krajině/využití lidmi

- zdroj vody pro živočichy
- nepředpokládáme, že by studánku využívali lidé, neboť je ukrytá za hustým porostem

jehličnatých stromů a možná přístupová cesta nedaleké lesní cesty není označena
ohrožení - spadem listí
navrhované opatření - označit u lesní cesty se žlutou turistickou značkou 

- ověřit kvalitu vody 
- zbudovat lavičku, neboť je zde příjemné lesní zákoutí pro odpočinek unavených

kolemjdoucích turistů
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) T. Navrátil dne21. 7. 2004

M. Zouharová, D. Zouharová 12. 8. 2004

 mokřad pod studánkou

10



Drnovice studánka

evidenční číslo 11 typ lokality: studánka místní název:
zaměření  N 49° 17’ 18,7’’  EO 16° 55‘ 54,4‘‘  365 m n.m. katastr Drnovice
lokalizace - uprostřed jehličnatého lesa, asi 1 km SZ od vrcholu Chocholík

- ve svahu, 10 m nad lesní cestou
zdroj vody - ve dnech pozorování pramen úplně vyschlý

- v jarním období je studánka zřejmě naplněna vodou, protože od ní vede odtoková
stružka

stav - jáma o průměru i hloubce 60 cm, po obvodě kameny
- naplavování listí do studánky částečně brání stříška z klád

historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zdroj vody pro živočichy
- v jarních měsících využívána možná i lidmi, neboť leží hned u cesty
- vzhledem k poloze uprostřed lesa předpokládáme, že voda je pitná

ohrožení - pod úrovní terénu, proto je voda určitě znehodnocována listím a pod.
navrhované opatření - sledovat vydatnost pramene, poté upravit tak, aby nedocházelo k naplavování zeminy a

listí do studánky
- označit u cesty
- zbudovat lavičku – vhodné místo k posezení

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) T. Navrátil dne21. 7. 2004

M. Zouharová, D. Zouharová 12. 8. 2004
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Drnovice studánka

evidenční číslo 12 typ lokality: studánka místní název:
zaměření  N 49° 16’ 59,4’’  EO 16° 55‘ 37,8‘‘  306 m n.m. katastr Drnovice
lokalizace - v borovém lese, asi 1 km Z od VKP Žumpy 

- asi 10 m V od silnice (Ježkovice-Drnovice, pod Cikánem) 
zdroj vody - voda vyvěrá zřejmě ze dna studánky
stav - roubená studánka o průměru cca 120 cm 

- sloupec vody cca 0,5 m, hladina v důsledku sucha 0,5 m pod úrovní odtokové rýhy
- bez přístřešku, tudíž voda je znehodnocována navátým listím apod.

historie/příběh-
pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- jistě zdroj vody pro ptactvo
- vzhledem k tomu, že je studánka dosti zanesena navátým listím a pod.,

nepředpokládáme, že by voda ze studánky byla používána lidmi k pití
ohrožení - výfukovými plyny motorových vozidel z blízké silnice (prudké stoupání)

- navátým zahnívajícím listím
navrhované opatření - vyčistit dno

- ověřit kvalitu vody
- zastřešit
- označit u silnice
- zvážit zbudování lavičky např. pro cyklisty jedoucí kolem do prudkého kopce k tzv.

Cikánu
fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) T. Navrátil dne21. 7. 2004

M. Zouharová, D. Zouharová 12. 8. 2004
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Drnovice mokřina

evidenční číslo 1 typ lokality: mokřina místní název:
zaměření  N 49° 16’ 23,6’’  EO 16° 55‘ 40,5‘‘  379 m n.m. katastr Drnovice
lokalizace - cca 1 km Z od Drnovic v lesním svahu nad polní tratí Podsedky

- těsně u křižovatky tří lesních cest, z nichž jedna sbíhá souběžně s přítokem Drnůvky
do údolí k silnici (Ježkovice-Drnovice)

zdroj vody - místo cca o rozloze 2 x 2 m
- místo zřejmě celoročně podmáčené, neboť zde roste rákosí 

stav - rumištní rostliny  a rákosí
- v blízkosti rákosiny mnoho klestí i kusy plechu

historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- přirozené zadržování vody v krajině

ohrožení - předpokládáme, že mokřina byla v minulosti podstatně rozsáhlejší, ale zřejmě byla
plošně redukována při budování křižovatky lesních cest

- rákosina byla potlačena v nedávné době také uloženými kládami při těžbě stromů
- za rákosinou je drobná černá skládka

navrhované opatření - zachování mokřiny jako rezervoáru vody v krajině
- šetrné lesní hospodaření v okolí mokřiny

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) T. Navrátil dne21. 7. 2004

M. Zouharová, D. Zouharová 12. 8. 2004
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Drnovice mokřina
evidenční číslo 2 typ lokality: mokřina místní název:
zaměření  N 49° 17’ 09,9’’  EO 16° 56‘ 04,6‘‘  337 m n.m. katastr Drnovice
lokalizace - na rozhraní lesa a pole 

- asi 600 m SZ od VKP Žumpy
zdroj vody - mokřadní plocha o rozloze cca 60 x 60 m s drobnými tůňkami
stav - mokřadní charakter byl nedávno narušen přeměnou plochy na lesní školku

- v době pozorováni bylo extrémní sucho
- podmáčení málo patrné, přesto se zde, ač v menším množství, trvale vyskytují

mokřadní rostliny (např. orobinec, sítina, apod.)
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zadržování vody v krajině
- v jarních měsících vhodné prostředí pro rozmnožování hmyzu i obojživelníků 

ohrožení - při sklizni semenáčků a těžbě dřeva hrozí další narušení původního charakteru mokřiny 
navrhované opatření - šetrná sklizeň semenáčků i těžba dřevin

- plochu neobhospodařovat těžkou technikou
- zachovat co možná největší retenční schopnost respektováním přirozeného charakteru

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) T. Navrátil dne21. 7. 2004

M. Zouharová, D. Zouharová 12. 8. 2004
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Drnovice mokřina

evidenční číslo 3 typ lokality: mokřina místní název:
zaměření  N 49° 17’ 29,2’’  EO 16° 55‘ 01,5‘‘  338 m n.m. katastr Drnovice
lokalizace - cca 1 km JZ od vrcholu Rozepře

- u lesní cesty, cca 50 m JZ od silnice (Ježkovice-Drnovice)
zdroj vody - v důsledku sucha ve dnech pozorování téměř vyschlá
stav - periodická tůňka o rozměrech cca 8 x 8 m s typickými mokřadními rostlinami

(orobinec, sítina, olše) 
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- zdroj vody zejména pro hmyz a ptactvo
- zadržuje vodu v krajině

ohrožení - nebezpečí devastace při těžbě dřeva
navrhované opatření - těžbu dřeva v blízkém okolí provádět bez použití těžkých mechanismů

- zachovat co možná největší retenční schopnost respektováním přirozeného charakteru
lokality

fotografie

ostatní poznámky
mapovatel(é) T. Navrátil dne21. 7. 2004

M. Zouharová, D. Zouharová 12. 8. 2004
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Drnovice mokřad
evidenční číslo 1 

VKP 266
typ lokality: mokřad místní název: Žumpy/Drnovický mokřad

zaměření  N49º16´55,8´´ E016º56´27,4´´ 339 m.n.m. katastr Drnovice
lokalizace - přibližně 1 km severozápadně od obce Drnovice při polní cestě k Ježkovicím v trati

Kopaniny
- rozloha 0,85 ha

zdroj vody - komplex periodických vodních tůní obklopených výrazným keřovým (např. hloh, bez
černý, ptačí zob) a stromovým porostem (vrba křehká, vrba červená, vrba popelavá),
skupina trnovníku akátu

- na vodní plochu navazují mokřadní společenstva, na jejichž skladbě se podílejí mj.:
orobinec širolistý a úzkolistý, ostřice řízná, lipnice bahenní a kyprej vrbice; 

stav - v roce 2000 byla provedena revitalizace lokality, o mokřad nadále pečuje o.s Drnka
historie/příběh-pověst
význam v
krajině/využití lidmi

- především zoologický – zastávka pro táhnoucí ptáky, prostředí pro rozmnožování
obojživelníků (např. čolek obecný, skokan štíhlý, rosnička zelená) a vodního hmyzu
(např. potápník vroubený);

ohrožení - navážka odpadu, likvidace dřevin
navrhované opatření - nechat ve stávajícím stavu, eliminovat nepůvodní dřeviny
fotografie

oznámky - lokalita přispívá k udržování vodního režimu krajiny, slouží jako refugium řady druhů
organismů (hnízdění mnoha druhů ptáků), má výraznou estetickou a kulturní (místní
pověsti) hodnotu

mapovatel(é) Pavel Klvač dnezáří 2003

Celkový pohled na VKP Jarní aspekt

Interiér VKP Skokan štíhlý
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Drnovice zaniklý rybník
evidenční číslo 1 typ lokality: rybník zaniklý místní název: U Budonické louky
zaměření  N 49° 17’ 13,1’’  EO 16° 56‘ 36,8‘‘  251 m n.m. katastr Drnovice
lokalizace - na okraji lesa, cca 1,5 km SZ od  Drnovic 

- asi 50 m Z od Budonické louky
zdroj vody - rybníček je sycen vodou z  potoka přitékajícího z lesního žlíbku

- v den pozorování v důsledku extrémního sucha potok téměř vyschlý, taktéž  rybníček
tav - trojúhelníkovitý tvar o rozměrech cca 40 x 60 x 60 m

- dno zaneseno silnou vrstvou bahna – odhadujeme až 0,5 m
- hráz bez přepadové roury, málo zpevněná
- na ploše rybníčku vyrůstají mohutné jasany a olše

historie/příběh-pověst - podle názoru profesora Černého byl rezervoárem vody pro obyvatele zaniklé
středověké osady Budonice

význam v
krajině/využití lidmi

- zadržuje vodu z přívalových dešťů
- zdroj vody pro zvířata
- příhodný biotop k rozmnožování obojživelníků a hmyzu

ohrožení - hrozí úplné zanesení bahnem, extrémní vysychání v letních měsících  a protržení hráze
v době přívalových dešťů

navrhované opatření - odstranit ze dna za staletí nahromaděné bahno 
- zpevnit hráz a zabudovat přepadovou rouru, která by redukovala hladinu vody v

rybníčku
fotografie

ostatní poznámky - provedení opatření připravuje o. s. Drnka

mapovatel(é) T. Navrátil dne21. 7. 2004
M. Zouharová, D. Zouharová 12. 8. 2004
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